
 
 
 

Anglès B1 semipresencial (2n quadrimestre 2014-2015) 
 
Durada: 110 hores (30 h presencials + 80 h feina autònoma amb materials virtuals) 
 
Destinataris: estudiantat de nou ingrés a la UdL 14-15 
 
Objectius:  
Adquirir les competències i objectius propis del nivell B1 (usuari independent) segons 
el MECR, que són: comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes 
relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Poder fer front a la major part de situacions 
lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua 
objecte d’aprenentatge. Produir un discurs senzill i coherent sobre temes que  
familiars o d’interès personal. Descriure fets i experiències, somnis, esperances i 
ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. 
 
Metodologia:  
Curs semipresencial que combina unes hores de classe amb unes hores de feina 
autònoma amb els materials del campus virtual. A partir del llibre de text i dels 
materials virtuals, es practicaran totes les habilitats lingüístiques (comprensió oral i 
escrites, expressió oral i escrites) així com la gramàtica, el vocabulari i la pronunciació. 
Es potenciarà la participació activa de l’alumnat per tal de practicar les estructures 
apreses. Per tal d’assolir l’aprenentatge amb garanties d’èxit, caldrà completar les 
unitats dels materials virtuals de forma autònoma i fer diverses tasques dins i fora de 
l’aula. 
 
Materials: 
Llibre de text: English File Third Edition. Intermediate. Multipack B. Oxford University 
Press. ISBN: 978-0-19-459712-8 
Materials virtuals disponibles al campus virtual de la UdL. 
 
Avaluació:  
L’examen final es divideix en cinc àrees: comprensió oral, comprensió escrita, ús de la 
llengua (gramàtica i vocabulari), expressió escrita i expressió oral, amb un 20% de valor 
cadascuna. L’examen es supera si s’obté el mínim de cada àrea (50%) i un 60% del 
total. 
 
Certificats: 
Si l’alumnat supera l’avaluació establerta obtindrà un certificat de nivell B1 d’anglès, 
reconegut per ACLES.  
L’alumnat que assisteixi com a mínim al 80% de les classes podrà demanar un certificat 
d’assistència.  
 


